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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — KomâsyonLara üyıe seçimi. 
2. — Afyon Karıahisar Milletvekilli Muzaf

fer özdağ'm, Hükümetin iç güvenlik işlerinde 
ihmali, yetersizliği ve hatalı davranışları oldu
ğu iddiasiyle Anayasanın 89 neu maddesi ge
reğince bir gensoru açılmasına dair önergesi. 
(H/76) 

3. — Aydın Milletvekili Reşlet özarlda'nm, 
orman içi köylerinin durumumu incelemek üze-
Te Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

4. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzim 
•oğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

5. — Aydın Milletvekilli Reşat özarda'nın, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbdt etmek üzere Anayasanın 
€8 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

6. — Sakarya Milletvekilli Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarımı tiesbit etımelk, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucumun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
araştırması yapılmasına dair 'önergesi (10/28) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma-
«l ıa dair önergesi. (10/29) 

9. — Adana Milletvekili Ali Karcı|nın, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolıj ile 
köylünün soyulmasının nedenlerimi yerinde I tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) | 

10. — Aydın Milletvekili Reşat özardajnın, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğime memleket hizjnet-
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları | ha-
zırlanmasiiniin ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 ncd maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına I da
ir önergesi. (10/31) 

11. — Çankırı Milletveküi Mehmet Ali jAr-
san'ın, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edeoek gerekli faktörlierin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştınjnası 
açılmasına dair önergesi (10/32) j 

12. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyanın, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane! ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu jhiz-
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince' bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) ! 

13. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını tekvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştınjıası 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

14. — Erzurum Milletvekilli Nihat Diler| ile 
Ağrı Milletveküi Kasım Küfrevi'nin, üniveıjsite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykolj ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince I bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 



15. — Manisa İMilletvekili Mustafa Ok'tin,-
hulundukları yerlerde kalkmdırılmıaları müm
kün olmıyan orman köylerinin hayat seviyesi 
hakkında bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/36) 

16. - ^ Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/32) 

17. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve <asfcerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatı
rımlar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/37) 

18. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamulk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağiıtımnıd& sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konuları 
ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını he
def tutan politikanın millî tarım politikamıza 
uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/38)' 

19. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ile 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (»8/33) 

20. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

21. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

22. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlama
da ücretici aleyhine işleyen hususları, maliyet, 
fiyat ve kredi dağıtımında mevcut durumun 
dengesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 

. 88 nci maddesi gereğince bir Genel Görüşme-
açılmasına dair önergesi'(8/36) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 819 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/508, 2/439,. 
2/518, 2/519, 2/543, 2/544, 2/611, 2/613, 2/628,. 
2/692) (S. Sayısı : 716) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 Ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/429) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'oun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kuruöu'mıuav 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Khırucnı'nıuaı,-
Konya ilinde sulama üe entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nıuaiy, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'm/uıa,,. 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu; 
(6/438) 

8. — Erzurum Milletvekiilji Adnan Şen— 
yurt'un, iş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in^ 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında,. 



asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

10. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

11. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

12. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

13. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

14. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, meanleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dıair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

• 15. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vukuıbulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu (6/516) 

16. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/519) 

17. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sakinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 

18. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
fcöy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 

19. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

20. — Aydm Milletvekili Eeşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 

İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Babanın
dan sözlü sorusu. (6/532) j 

21. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) ' I 

22. — Kırklareli Milletvekili Hasan ijatisin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Babanın
dan sözlü sorusu. (6/535) / 

23. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, öeyhan nehri üzerinde bir baraj inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) ! 

24. — Aydm Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydm ili hudutları içinde bulunan Bafaj gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve ^nerji 
ve Tabiî Kaymaklar bakamlarından sözlü fiiorusoı 
(6/539) 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucıiı'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine) dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540)| 

26. — Konya Milletvekili Nazif Ku(rucu'-
nıuın, Konya'nın ilçelerindeki jandarma vej polis 
teşküâtıma dair İçişleri Bakanımdan sözlü so
rusu. (6/541) ; 

27. — Konya Milletvekili Nazif Ku^ucu'-
aııun, Komya'mım bâzı ilçelerindeki arazilerim 
sulammasma ve hidro - elektrik enerjisi sağ
lanmasınla dair Başbakan, Enerji ve Tabüİ Kay
naklar Bakamımdam sözlü sorusu. (6/542)! 

28. — Konya Milletvekili Nazif Ku|rucu'-
mum, memleketimizin diploamatik teımsücijlerine 
dair Dışişleri Bakamımdam sözlü sorusu. (6/543) 

29. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza,] Uzu-
ner'in, Onmam Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çıalışamlanm terfilerime dair Tarım ve Maliye 
bakamlarımdan sözlü sorusu. (6/544) 

30. — Kırklareli Milletvekili Hasan Şahsin 
Uzum'um, Kıırklarelifaın bâzı ilçelerimde | spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakamımdam sözlü sprusm. 
(6/546) 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza lüzun-
ner'in 7269 nunuaralı Kanunun Trabzon jbölge-
sindeki uygulatmasına, 2510 numaralı Kaİunun 
yeterli olup olmadığıma ve orman içd köperim 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy tşlejri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 



32. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madenin değerine ve bu madenleri
miz için milılî bir politikamın tesbdt edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

33. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

34. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
nerln, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

36. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma
sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

37. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nım, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devredilip edilmiyeeeğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakan
larından sözlü sorusu (6/570) 

38. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tali
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

39. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayma başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/576) 

40. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/578) 

42. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (ı6/580) 

43. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-

miseırliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

44. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner-
dn, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

46. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'mın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

47. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

48. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm (Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

49. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

50. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A -. İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


